
 I. 

Къде вървиш, кажи, объркан свят? 

В какво човекът днес те е превърнал? 

На дух тъй беден, на ламтеж богат, 

препускайки, по грешен път си свърнал. 

Сираче клето днес е любовта, 

пред алчността прегради вече няма, 

не тачат думата и верността, 

прекланят се пред ловката измама, 

изкуството пълзи пред всяка власт, 

а красотата лесно се купува, 

потънали са в грехове и сласт, 

а знанието пет пари не струва. 

Със тебе ще се разделя с охота – 

а толкова обичах аз живота... 

_________________________ 

II. 

На времето секундите безброй 

препускат в надпревара безконечна. 

Назад поглеждаш към живота свой 

и глас шепти ти: „Няма нищо вечно.” 

Пред твоя поглед рухват светове, 

кумири прежни тънат във забрава; 

на мисли посвещаваш часове, 

а смътната загадка пак остава. 

„От пръст създаден – пак ще станеш пръст!” – 

безспирно чуваш вечната прокоба. 

За теб е непосилен този кръст 

и изнурен, сам вече дириш гроба. 

В безсилието свое губиш мощ 

и те обгръща вечна черна нощ. 

_________________________ 



 

III. 

Аз още нероден изпитвах страх 

пред Таз, която води ни във гроба 

и свит във майчината си утроба, 

почувствал силата ѝ, се боях. 

Преследваше ме Тя в живота мой, 

незрима и забулена в мистичност 

и властваше над цялата ми личност, 

рушейки често моя тих покой. 

И тръпнех редом с всички други аз, 

съгласен бях на всякаква отплата – 

пожертвал бих си даже и душата, 

за да избегна кобния си час. 

А странно, днес, когато наближава 

на мен Тя все по-мила взе да става. 

______________________________ 

IV. 

На залеза мъглив в часа отчаян 

разбрах, назад прострял взор, грешен свят, 

заблудите, с които бях омаян, 

ламтежа хищен, раждащ вечен глад. 

В преследване на щастие суетно 

не срещнах нито радост, ни покой. 

Насладите ми бяха мимолетни, 

а пропилях по тях живота свой. 

Разбрах, преди да сме родени още, 

покоят тих изгубен е за нас. 

Убива Хронос всеки порив мощен 

и преходна е всяка земна власт. 

Не се страхувам вече от смъртта, 

защото ще се слея с Вечността. 



 


